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جستارگشایی
تجارب تاریخی و حقوقی توسهه در اقتصااد جهاانی ،بیاانگر ایان واقهیات اسات کاه گساترش
بیتجاسب حج تصدیها و دخالاتهاای اقتصاادی دولات ،درنهایات مججار باه ناکارآمادی در
تخصیص مجابع و کجدی جریان رشد اقتصادی شده و از مه ترین علل توسههنیافتگی اقتصاادی
به شمار میرود .طی سه دهه گذشته در جریان تحوالت اقتصادی -اجتماعی کشور و در انطباق
با مبانی حقوقی و نظا اقتصادی ترسی شده در قانون اساسی ،باهویاژه اصاول  28تاا  31و نیاز
اصول  44 ،43و  ،45ما شاهد گستردهشدن دولت در حوزههای غیراقتدار و غیرمرتب با وظایف
اصلی و حاکمیتی که از آن به اعمال تصدی یاد میشود ،بودهای که این امر مججار باه اساتقرار
خصوصی و تأخیر و عقبافتاادگی رشاد و توساهه

نظا اقتصادی دولتی ناکارآمد و انفهال بخ

اقتصادی کشور شده است .بررسی روند تدوین قوانین ،مقررات و سیاستگذاریهاای دولات در
عرصه خصوصیسازی ،بهویژه روند واگذاری تصدیهای دولت ،حکایت از ایان واقهیات دارد کاه
نظریه تفکیک اعمال دولت به حاکمیات و تصادی ،باهعجاوان یاک نظریاه غالاب ،ماورد توجاه
برنامهریزان و قانونگذاران قرار گرفته است؛ بهنحویکه تهیین قلمرو امور و وظایف قابلواگذاری
دولت باه بخا

خصوصای و تغییار نقا

دولات از باازیگر اقتصاادی و تصادیگار باه نقا

تجظی کججده و ناظر با تأ سی از نظریه مزبور صورت گرفته است .فرضایه بجیاادی ایان مقالاه آن
است که مشخص شود این نظریه متضمن چه آثار و نتایجی در تحوالت کاارکردی و اصاححات
ساختاری و نهادی بخ های دولتی و خصوصای در راساتای تحقاق اهاداف قاوانین و مقاررات
خصوصیسازی ،بهویژه سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،قانون اجارای اصال  44قاانون
اساسی و قوانین برنامه چهار و پجج توسهه اقتصادی ،اجتمااعی و فرهجگای اسات .اماری کاه
درنهایت گویای این واقهیت است که طبق یافتههای تحقیق و برخحف انتظارات قاانونگاذاران،
برنامهریزان و نخبگان مسل جامهه ،این نظریه در عین ایجاد تغییارات و تحاوالت بجیاادین در
نق

دولت ،ابهامات اساسی عدیدهای را برای این بخ

رق زده و در مقابل ،مانع تحقق نق

کارکرد مورد نظر در سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی برای بخ

خصوصی شاده اسات.

بدین سبب و با توجه به اهمیت موضوع ،در مباحث آتی تاحش شاده اسات ،در بخا
تأثیر این نظریه در مورد نق

و کارکرد بخ های دولتی و در بخ

تأثیر آن در جایگاه و تحوالت بخ

و

نخسات

دو باه بررسای ارتبااط و

خصوصی در قوانین و مقاررات نااظر بار خصوصایساازی،

بهویژه سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قوانین برناماه چهاار و
پجج توسهه ،مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.

()1
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 .1نظریه تفکیک اعماال دولات باه حاکمیات و تصادی و تاأثیر آن بار
کارکردهای دولت
مطابق اصل  44قانون اساسی نظا اقتصادی ایران ،بر پایه سه بخ

دولتی ،تهاونی و خصوصای

استوار است که مفهو ضمجی آن ،پذیرش یک نظا اقتصادی مخاتل و تهیاین حاوزه فهالیات
دولت و بخ

خصوصی است .آنچه در این میان درخور توجه است ،اهمیت و گستره هر یاک از

این بخ هاست که اصل  ،44با تهیین و مشخصکردن محدوده مالکیت هر کدا از بخ هاای
یادشده و دامجه و جواز عمل هار یاک از ایان بخا هاا در فهالیاتهاا و بجگااههاای اقتصاادی
تهیینشده  ،یک اقتصاد مخاتل باا مالکیات و اختیاار گساترده بخا

دولتای را باه رسامیت

میشجاسد .با پایانگرفتن ججگ درعینحال ضرورت تحول بجیادین در نظا حقوقی و مادیریتی
اقتصاد و ضرورت گرای
میزان نق
 44را به چال

بیشتر بر سازوکار بازار و توسهه بخ

خصوصی و تغییرات حاصاله در

دولتها در اقتصاد کشورهای مختلف جهان در دهههای اخیر ،نگاه اولیاه باه اصال
کشید ،بهنحویکه بهتدریج ،در برنامههای اول تا چهار برنامه توسهه اقتصاادی،

اجتماعی و فرهجگی و سپس با ابحغ سیاستهای کلای اصال  44باه اساتجاد اصال  110قاانون
اساسی ،این نیاز بی ازپی

مطرح و با قانون اجارای اصال  44قاانون اساسای و برناماه پاجج

توسهه بهوضوح بر توسهه و گسترش حوزه فهالیتهاای اقتصاادی بخا

خصوصای و تهااونی و

تحدید فهالیتهای اقتصادی دولت صحه گذاشت؛ اما آنچه در این راستا مها تار از جاا باه جاا
شدن سه هر یک از بخ ها که ممکن است در کوتاهمدت و بهسارعت صاورت نگیارد ،اسات،
دگرگونی در ماهیت و نق

هر کدا از بخ ها است .بهنحویکه بررسی قوانین مزبور ،مؤید آن

است که مبجا قرار گرفتن نظریه تفکیک ،مججر به آن شده تا ضامن پاذیرفتن محوریات بخا
خصوصی در فهالیتهای اقتصادی ،ضرورت بازتهریف نق

تجظیمی و تکمیلای بارای دولات در

اقتصاد ،چون سیاستگذاری و هدایت و نظارت و تجظی کججدگی آشکارتر شود.
 .1-1خصوصیسازی و ارتباط آن با نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی
نگاه اجمالی به ادبیات حقوق اقتصادی و قانونگذاری در عرصه اماور ماالی و برناماهریازیهاای
کحن سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی حاکی از آن است که نظریه مورد بحث عحوهبار حاوزههاای
حقوق اداری ،در زمیجههای گوناگون دیگر؛ بهویاژه مجموعاه قاوانین ،مقاررات و سیاساتهاای
خصوصیسازی نیز تأثیر مستقی داشته است .سیاساتهاای کلای اصال  44قاانون اساسای را
میتوان دگرگونی در ترکیب و نق

دولت و بازار (بخ

غیردولتای) ،در اقتصااد ایاران تفسایر

کرد که با تأسی از نظریه تفکیک اعمال دولات و باا تغییار عملکارد و حاوزه ماداخحت دولات،
متضمن تغییر وظایف دولت از نق

مالکیت و مدیریت مستقی اقتصاد ،به نق

سیاساتگاذار،
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مقرراتگذار ،ناظر و تجظی کججده است تا دستیابی به ترکیب جدید و مورد نظر مقاجن و اجارای
سیاستهای کلی ،تحقق اهداف سجد چش انداز را بهواقع نزدیکتار ساازد (صاادقی 9 :1386 ،و
نهمتی 80-81 :1388 ،و طباطبایی یزدی و مافی 1386 ،و .)295-285 :1387
بر پایه سیاستهای کلی و متأثر از مفاهی و دستهبجدی این نظریه ،از طرفای فهالیاتهاای
اقتصادی دولت که شامل سرمایهگذاری مالکیت و مدیریت مستقی اقتصاادی اسات ،باه طیاف
خاصی از اعمال و فهالیتهای مشخص و مجحصر میشود .با توجه به اینکه این فهالیتها ،واجد
خصوصیات و ویژگیهای برشمرده اعمال حاکمیتی بوده و نیازمجد اعمال اقتادار مطلقاه و برتار
دولت میباشجد ،اصطححاً اعمال حاکمیت نا گذاری میشوند که وفق سیاستهاای کلای ،نوعااً
کلیه فهالیتهای اقتصادی دولت که مشمول صدر اصل  44قانون اساسی است ،در زمره اعماال
حاکمیتی شمارش شدهاند .از سوی دیگر ،سایر اعمال و فهالیتهای دولت کاه عمادتاً مشامول
موارد خارج از صدر اصل  44بوده و نوعاً توس شرکتهای دولتی انجا میشوند و طبق مدلول
اصل  44قانون اساسی ،در محدوده و قلمرو بخ

تهاونی و خصوصی قرار گرفتاه اسات ،اعماال

تصدی نا میگیرند که باید این دسته از اعمال طبق بجدهای الف ،ب و ج سیاستهای کلی ،به
بخ

غیردولتی واگذار گردند؛ بجابراین و در راستای این تفکیک ،عحوه بر آنکه حاوزه فهالیات

دولت به طیف خاصی از فهالیتها که اصطححاً اعمال حاکمیتی نامیده میشوند محدود شاده و
دولت ،از هرگونه فهالیت در سایر زمیجههای اقتصادی ممجوع میشود ،شاهد تغییر بجیادین نق
دولت در نظا اقتصادی هستی  .بدیننحو که دولت ،با یک چرخ

اساسی از نق

تصدیگار و

بازیگر اقتصادی به اعمال نفوذ و تجظی فهالیتهای نظا اقتصادی ،در قالب امور سیاستگذاری
و نظارت بر فهالیتهای بخ

غیردولتی و اجرای قوانین و سیاستها و نیز هدایت و حمایات از

بخ های مختلف اقتصادی میپردازد.
از اینرو ،سیاستهای کلی اصل  44با ابتجا به ایان نظریاه ،در  5بجاد ،تادوین گردیاده کاه
مطابق با بجد ( 1الف)( )2حوزه فهالیا ت دولات ،تشاریش شاده اسات و فهالیات دولات در عرصاه
اقتصادی ،متضمن امور حاکمیتی و زیربجایی در زمیجاههاای ماذکور در صادر اصال  44قاانون
اساسی که با توجه به تهریف اعمال حاکمیت مجدرج در ماده  135قانون برنامه چهاار توساهه،
در این گروه قرارمیگیرد ،مشخصشده و دولت ،از هرگونه فهالیت در خارج از ایان حاوزه ،مجاع
شده است )3(.در بجد ( 2الف)( )4بارای دولات ،دو شاریک نسابتاً قدرتمجاد (بخا

خصوصای و

تهاونی) تهریفشده است که سکانداری و مسئولیت (اع از سرمایهگذاری ،مالکیت و مادیریت)
کلیه اعمال و فهالیتهای نظا اقتصادی (حوزه تصدیگری دولت) ،به این دو گروه ،واگذار شده
است و دولت ،مکلف به برونسپاری این فهالیتها ،حداکثر تا پایان برنامه پاججسااله چهاار باه
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غیردولتی شده است .در همین ارتباط جز  2الی  11بجد (ب) ،دولت را از مداخله در امور

اجرایی و مدیریتی مربوط به بخ

غیردولتی (اعمال تصدی) پرهیز میدهد؛ اماا از آنجااییکاه

این دو بجد برای تحقق اهداف مورد نظر و کارآمدسازی دولت کافی نبود ،بجدهای بهدی باهویاژه
بجد (ج) با هدف تهیین اندازه و حدود بخ

خصوصی بهعجوان سرمایهگذار و مدیر و اجراکججاده

فهالیااتهااای اقتصااادی (حااوزه اعمااال تصاادی دولاات) اضااافه و دولاات ،موظااف بااه توسااهه
خصوصیسازی شده است .درنتیجه ،سلطه و نفوذ دولت از مالکیت و مدیریت مستقی بجگااههاا
که سابقاً تحت عجوان اعمال تصادی باه آنهاا مایپرداخات ،از میاان رفتاه و جاای خاود را باه
سیاست گذاری ،هدایت و نظارت اقتصادی داده اسات (آقامحمادی .)3 :1386 ،در ایان ارتبااط
جزء (و) از بخ
در نق

الزامات واگذاری مجدرج در بجد (ج) این قانون در ایجاد تغییر و تحول بجیاادین

و کارکرد دولت ،مقررمیدارد :با توجه به ابحغ بجد (ج) سیاساتهاای کلای اصال  44و

تغییر وظایف حاکمیتی ،دولت موظف است نق

جدید خاود را در سیاساتگاذاری ،هادایت و

نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا کجد .بجد (د) ،تحت عجوان سیاستهای کلی واگاذاری ،در
دو قالب الزامات و مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری ،مجدداً بر کاارکرد حماایتی و نظاارتی
دولت ،تأکید ورزیده و تمرکز دولت را بر اعمال حاکمیت خود ،مطاابق باا تهریاف ارائاهشاده در
ماده  135قانون برنامه چهار  ،در محور و پوش

نق

حمایت گروه ناظر در بخ های مختلف

اقتصااادی ،سااوق داده اساات .بااهعجااوان مثااال ،در قساامت الزامااات واگااذاری مااواردی نظیاار
توانمجدسازی بخ های خصوصی و تهاونی بر ایفاای فهالیاتهاای گساترده و اداره بجگااههاای
اقتصادی بزرگ مجدرج در جزء  1-1و تکلیف نظارت و پشتیبانی مراجع ذیرب بهد از واگذاری
برای تحقق اهداف واگذاری مذکور در جزء  ،2-1ازجمله مصادیق بارز نق

و وظاایف دولات در

حوزه امور حاکمیتی ،مطابق با مصادیق  2 ،1و  4بجاد (الاف) مااده  135قاانون برناماه چهاار
توسهه مبجی بر ظهور و بروز دولت در کارکرد جدید حمایتی ،هدایتگر و ناظر است .در قسامت
مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری ،ماواردی همچاون تکلیاف اختصاا

 %30از درآمادهای

حاصل از واگذاری به تهاونیهای فراگیر ملی بهمجظور فقرزدایی ماذکور در جازء  2-2و اعطاای
تسهیحت (وجوه اداره شده) برای تقویت تهاونیهاا و نوساازی و بهساازی بجگااههاای اقتصاادی
غیردولتی با اولویت بجگاههای واگذارشده و نیز برای سارمایهگاذاری بخا هاای غیردولتای در
توسهه مجاطق کمتر توسههیافته در جزء  4-2پی بیجیشده است .مقرراتی از این دست داللات
بر دگرگونی چشمگیر در نق های سجتی دولت و پدیدارشدن چهره جدیدی از کارکرد این نهاد
در نظا اقتصادی ،به دنبال ایفای وظایف حااکمیتی آن دارد .باهبیااندیگار ،ایان ماوارد کاه از
مصادیق جزءهای  2و  4بجد (الف) ماده  135قانون برنامه چهار توسهه محسوب مایشاوند ،باا

 246تأثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصیسازی
تمرکزدادن دولت در حوزههای حاکمیتی ،مججر به نوساازی و نقا آفریجای جدیاد دولات ،در
زمیجههای حمایتی و هدایتی شدهاند.
بجد (ه) ،با رویکرد تدوین و تجظی نق

و کارکرد دولت در اقتصاد ،در دوران به ثمررسایدن

سیاستهای خصوصیسازی و خاتمه واگذاری فهالیتها و وظایف تصدیگرایانه دولت به بخا
غیردولتی ،تحت عجوان سیاستهاای کلای اعماال حاکمیات و پرهیاز از انحصاار ضامن تاداو
بخشاایدن بااه اعمااال حاکمیاات دولاات ،متضاامن بااه رساامیت شااجاختن نق ا هااای جدیااد
سیاستگذاری ،نظارتی و از همه مه تر ،نق

تجظیمی یا مقرراتگذاری دولت ،در اقتصاد است.

بهعجوان نمونه ،جزء  1بجد مزبور ،مقرر میدارد :تداو اعمال حاکمیت عمومیدولت پس از ورود
بخ های غیردولتی ،از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقاررات و نظاارت ،باهویاژه در
مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی و جزءهای  2و  3بجد فوقاالشهار ،باا
مقررکردن تکالیفی ،چون جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بار اقتصااد ملای و جلاوگیری از
ایجاد انحصار ،توس بجگاههای اقتصادی غیردولتی برای دولت ،نق

تجظیمی یا مقرراتگاذاری

اقتصادی را که ازجمله مصادیق اعمال حاکمیت دولت مذکور در بجد  3ماده  135قاانون برناماه
چهار محسوب میشود ،مورد شجاسایی قرار میدهد.

()5

ابحغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و متهاقب آن قاانون مرباوط باه اجارای ایان
سیاستها که با رویکرد توسهه بخ

غیردولتی در اقتصااد کشاور تجظای شاده اسات ،سارآغاز

تحولی برای اصحح نظا اداری کشور و بازنگری جایگاه و نق

دولت و مرد در اقتصاد به شمار

میرود .بررسی قانون اخیر ،حاکی از آن اسات کاه در تهیاین مباانی فکاری و چاارچوببجادی
سیاستگذاری اقتصادی حاک  ،کماکان نظریه تقسی بجدی اعمال دولت محک عمل قرار گرفتاه
است و در تهیین قلمرو فهالیت هر یک از بخ هاای دولتای ،تهااونی و خصوصای ایان نظریاه
مطمش نظر واقعشده است .این قانون ،با استفاده از مهیار و ضابطه نظریه تقسی بجدی ،در فصال
دو (مواد  2و  )3و ذیل سرفصل قلمرو فهالیتهاای هار یاک از بخا هاای دولتای ،تهااونی و
خصوصی ،به احصا و گروهبجدی فهالیتهای اقتصادی پرداخته و قلمرو حضور و فهالیت هر یاک
از بخ های دولتی و غیردولتی را مشاخص کارده اسات .بادین ترتیاب کاه در مااده  ،2صارفاً
فهالیتهای مجدرج در گروه  3را باا توجاه باه تهااریف و مصاادیق ذکرشاده در خصاو

اماور

حاکمیتی طبق مواد  135و  136قانون برنامه چهار توساهه ،در زماره اعماال حاکمیات تلقای
نموده و با تهقیب اهداف قانون برنامه چهار توسهه و سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسای،
در بجد (ج) قانون مزبور ،تمرکز دولت را بر شئون و اعمال حاکمیات ساوق داده و باا توجاه باه
ماهیت حاکمیتی بودن فهالیتهای مذکور ،صرفاً سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت در این گروه
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از فهالیتها را بهطور انحصاری در اختیار دولت ،قرار داده است .در مقابل ،به پیاروی از ضاابطه
ماده  135و نیز بجد (د) ماده  136قانون برناماه چهاار توساهه کاه صارفاً وظاایف مرباوط باه
غیردولتی دانسته و نیاز بار

تصدیهای اقتصادی دولت (اعمال تصدی) را قابلواگذاری به بخ

اساس تکلیف مقرر در بجد الف وب سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسای ،مبجای بار توساهه
بخ های غیردولتی و جلوگیری از بزرگشدن بخ

دولتی ،فهالیتهاای اقتصاادی مجادرج در

گروه  1و ( 2موارد خارج از صدر اصل  44قانون اساسی) را غیرحاکمیتی و بهبیاندیگر ،در زمره
اعمال تصدی ،قلمداد کرده است .دقت در مفاد بجدهای باال نشان میدهد ،قاانون اجارای اصال
 44قانون اساسی ،قلمرو فهالیتهای اقتصادی دولت را بهنحو مشخصتری تهیین کارده اسات و
همانگونه که سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی در بجد (ج) آن تحت عجوان سیاستهای
کلی توسهه بخ های غیردولتی از طریق واگذاری فهالیتها و بجگاههای دولتی مقرر نماوده ،باا
تهیین قلمرو و حوزه فهالیتهای اقتصادی دولت و مجع آن از ورود به فهالیتهای تصدیگرایاناه
و قرار دادن سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت مستقی این فهالیتها بر عهده بخ
دولت را از جایگاه بجگاه اقتصادی رقیب بخ

غیردولتای،

خصوصی و تهاونی خارج ساخته است .این تغییار

بجیادین در سازوکارهای بازار ،مججر به تغییر بارز نقا

دولات از مالکیات و مادیریت مساتقی

مجابع به سیاستگذاری ،هدایت و نظارت شده و در مقابل ،بخ

غیردولتای را از انفهاال ساابق

خارج نموده و به عجصر نسبتاً تأثیرگذار در فهالیتهای اقتصادی مبدل کرده است .از ایانرو ،در
تهقیب اهداف سیاستهای کلی اصل  44و سایر مقررات نااظر بار خصوصایساازی ،تکاالیف و
کارکردهای نویجی برای دولت درنتیجه تغییرات اساسی تکالیف و مسائولیتهاای آن و تحدیاد
حوزه مداخحت و متمرکزکردن آن بر اعمال حاکمیتی (فهالیتهای مجدرج در بجد ج مااده )3
و برونسپاری فهالیتها و اعمال تصادی آن باه بخا

()6

غیردولتای در نظار گرفتاه شاده اسات.

بهعجوان نمونه ،ماده  7قانون مزبور متضمن به رسمیت شجاختن نق

مقرراتگذاری ،تجظیمی و

حمایتی دولت در راستای تسهیل و تسریع در امر سرمایهگاذاری و صادور مجاوز فهالیاتهاای
اقتصادی برای بخ های غیردولتی اسات )7(.از دیگار کارکردهاا و تکاالیف حماایتی دولات در
راستای اعمال حاکمیتی خود ،تکالیف مقرر در بجدهای (ب) و (ج) ماده  9این قانون ،مبجای بار
حمایتهای گسترده و متجوع مالی و یاراناهای ،بیماهای ،آموزشای و تحقیقااتی و زیرسااختی و
زیربجایی دولت ،در جهت توسهه و افزای

سه بخ

تهاون در اقتصاد و در ذیل ماواد  34الای

 38مذکور در فصل  ،6تمهید سازوکار واگذاری ساها عادالت باهمجظاور دساتیابی باه عادالت
اجتماعی و در جهت فراه سازی و ایجاد بستر الز برای استفاده و مشاارکت بخا

خصوصای

(مرد ) در سها بجگاههای قابل واگذاری دولت و درنتیجاه حرکات دولات از سامت مالکیات و

 248تأثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصیسازی
مدیریت مستقی مجابع به سمت گسترش مالکیت عمومی است .در بجد  7ماده  42قانون مزبور،
با مکلفشدن شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصال  44قاانون اساسای باه تبیاین نقا
سیاستگذاری ،هدایت و نظارت دولت ،شاهد عیجیتبخشیدن صریش تحول کاارکردی دولات در
اجرای اهداف و مقررات برآمده از سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی میباشی  .بجد (الاف)
ماده  9مجدرج در فصل سو این قانون با عجاوان سیاساتهاای توساهه بخا
نمونههای نق

تهااون از دیگار

سیاستگذار و برنامهریز دولت بهحساب میآید.

در یک جمعبجدی کلی میتوان گفت که در این قانون ،طبق سیاستهاای کلای اصال ،44
دولت ه هدف و ه مجری قرار گرفته است .هدف ،طرح انتزاع تصدی از مجموعه اعمال دولت
و انتقال آن به بخ

خصوصی و تهاونی است که این مه  ،با توسل باه نظریاه تقسای بجادی و

استفاده از مهیار آن در جهت تفکیک اعمال دولت که خود ساابقاً ،در مااده  135قاانون برناماه
چهار  ،محک عمل قرار گرفته بود ،انجا شده و با مجطبقکردن فهالیتهای گروه  2و  3ماده 2
قانون مزبور در شمار اعمال تصدی دولت ،این فهالیتها را مشمول واگذاری دانسته و درنتیجاه،
دولت با دو تکلیف مواجه شده است :از یکسو ،دولت باید تما اجازای بدناه حاکمیات خاود را
همفکر و هماهجگ نماید و ضمن اجرای خصوصیسازی ،مسئولیت سیاستگذاری و برنامهریزی
این حوزه را بر دوش کشد و از سوی دیگر ،شرکتهاا و مؤسساات مشامول واگاذاری (متکفال
اعمال تصدی دولت) باید با دولت هماهجگ بوده و پس از واگذاری ،دولات عهادهدار نظاارت بار
فهالیتهای این بخ

و تبهیت آنها از برنامهها و سیاستهای اتخاذی دولت و نیز تجظی کججاده

فهالیتهای بجگاهها و شرکتهای غیردولتی شده است.
 .2-1پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وضع مقررات ناظر به خصوصیسازی
بررسی سوابق و تحوالت اقتصادی و حقوقی اقتصاد جهانی و بهتبع نظا حقوقی اقتصادی ایاران
نشان میدهد که پس از شکست و افاول سیسات هاای مبتجای بار دولات گساترده ،متمرکاز و
انحصارگر و ضرورت کارآمدسازی دولت از طریق کوچکسازی حج فهالیاتهاا و بدناه دولات،
سیاستهای اقتصادی دولت به سمت ترکیب بهیجه دولت و بازار و حضور فهال بخ
پی

خصوصای

رفت و بر همین مبجا و در تهقیب اهداف و سیاستهای برنامههاای دو و ساو توساهه و

سیاستهای تهدیلی پیشین ،قانون برنامه چهار و بهتبع آن برنامه پجج  ،با جهتگیری شافاف
و باهدف کارآمدسازی دولت از طریق ک کردن تصدیگریهاای دولات و متمرکازکاردن آن در
امور و اعمال حاکمیتی ،متضمن نق ها و کارکردهای جدیدی برای دولت شدند.
بررسی مقررات قانون برنامه چهار توسهه ،نشاندهجده این امر است کاه قاانون یادشاده باا
بهرهگیری از مبانی و ضاابطه ایان نظریاه ،باه تفکیاک و دساتهبجادی اعماال دولات باا هادف
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غیردولتای و اساتفاده از

غیردولتای در انجاا تصادیهاای اجتمااعی ،فرهجگای و خادماتی

(بجدهای ب و د ،ماده  )136پرداخته است .همچجین با ارائه تهریف و مرزبجدی مفهومی واژگاان
اعمال حاکمیت ،تصدی و نیز تجزیه اعمال تصدی به تصدیهای اجتماعی ،فرهجگی و خادماتی
و امور تصدیهای اقتصادی (بجد ب ،ماده  )135به تهیین قلمارو فهالیات و حضاور هار یاک از
بخ های دولتی و غیردولتی در اقتصاد اقدا نموده است .فصل دوازده قانون برنامه چهار به
تبیین احکا مربوط به نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت میپردازد .در این زمیجه ماده
 135قانون یاد شده با ابتجای به نظریه تقسی بجدی ،در شرح و تهریاف اماور حااکمیتی و اماور
تصدیهای دولت و بیان مصادیق آنها مقرر میدارد :نق

و وظاایف دولات در حاوزههاای اماور

حاکمیتی ،امور تصدیهای اجتماعی ،فرهجگی و خادماتی ،اماور زیربجاایی و اماور تصادیهاای
اقتصادی تهریف و به شرح زیر تجظی میشود و در مااده  ،136باه تفکیاک و تبیاین وظاایف و
محدوده دخالت دولت در هر یک از اعمال حاکمیتی و تصدی میپردازد و راهبردها و شیوههای
انجا امور عمومی و حضور هر یک از دو بخ

دولتی و غیردولتی در هر یک از اماور مزباور را،

تهیین و مشخص میکجد (موسیزاده.)137-141 :1381 ،
الز به ذکر است که این دو ماده ،مبجا و اساس تفکیک و ترسی حدود مسئولیت هر یک از
بخ ا هااای دولتاای و غیردولتاای در امااور احصااا شااده و نقشااه راه قااوانین بهاادی ناااظر باار
خصوصیسازی ازجمله سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و قانون برنامه پجج توسهه قرار
گرفتهاند .در بررسی و تحلیل محتوایی این مواد ،آنچه بی

از ساایر ماوارد قابال توجاه اسات،

اثرات مستقی و بارز نظریه تقسی بجدی در تغییر کارکرد و نق

هر کدا از بخ های دولتی و

غیردولتی در اقتصاد و ظهور و به رسمیت شجاختن نق های سیاستگاذاری ،مقارراتگاذاری،
نظارتی ،حمایتی و تجظیمی برای دولت به اقتضا و متجاسب با هر یک از امور محوله است .بادین
ترتیب که امور حاکمیتی همچجان که در بجد الف ،ماده  135تهریفشده ،اموری است که تحقق
آن موجب اقتدار حاکمیت کشور میشود و مجافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامهاه
میگردد و مصادیق آن در  11بجد احصا شده است کاه شاامل کلیاه فهالیاتهاای حااکمیتی و
انحصاری و سایر بخ هایی است که بخ

خصوصی یا اساسااً قاادر باه انجاا آنهاا نیسات یاا

تمایلی به سرمایهگذاری در آنها ندارد .در بجد الف ،ماده  ،136با تأکید بر وظیفه دولت بر تقویت
و توسهه کیفی همهجانباه دساتگاههاای اجرایای متکفال اعمااال حاااکمیتی ،ایان اعمااال را
مجحصااراً در صااححیت و حیط ااه عماال دولاات قاارار داده اساات؛ بااهنحااویکااه ایاان امااور بااا
سرمایه گذاری ،مالکیت ،مدیریت و مباشرت مستقی دولت و به شکل انحصاری و از طریق ایجاد
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و اداره واحدهای دولتی صورت میگیرد )8(.در ماده  135قانون فاوق ،بارای نخساتینباار ،اماور
تصدی دولت به چجد دسته تقسی شده و در سه گروه امور تصادیهاای اجتمااعی ،فرهجگای و
خدماتی و امور زیربجایی و امور تصدیهای اقتصادی مورد شجاسایی قرار گرفته است .مطاابق باا
بجد (د) ماده  ،136وظایف مربوط به تصدیهای اقتصادی کاه تجهاا قسا از اناواع تصادیهاای
دولت است که با تهریف به عمل آمده در ماده واحده قانون تهیین مرجاع دعااوی باین افاراد و
دولت مصوب  1307سایر تهاریف به عمل آمده در خصاو
رعایت اصل  44قانون اساسی تماماً ،بر عهده بخ
دولت به این بخ

اعماال تصادی مجطباق اسات ،باا

غیردولتی قرار گرفته و خ قرمزی در ورود

تلقی میشود.

دقت در مفاد بجد باال نشان میدهد که در این قانون ،قلمارو اعماال تصادی دولات باهنحاو
گستردهتری مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است و بدین ترتیب که بسیاری از فهالیتها و امور
عمومی که در اصطحح حقوق اداری ،از آنها باهعجاوان خادمات عماومی فجای و تخصصای یااد
میشود و درگذشته ،به این اعتبار که بایاد توسا دساتگاههاای دولتای نظیار وزارتخاناههاا و
مؤسسات دولتی انجا میشد ،در زمره اعمال حاکمیت دولت تلقی میگردید ،اکجون باا اساتجاد
به این نظریه در تغییر حج و قلمرو مهقول دخالت و حضور دولت در اقتصااد ،در زماره اعماال
تصدی که باید به بخا

غیردولتای واگذارشاوند ،تلقای مایگردناد (تاوازنیزاده)73 :1385 ،؛

بجابراین به نظر می رسد این تغییر و تحاول ،ناشای از کااربرد مساتقی نظریاه تقسای بجادی و
استفاده از ضواب و مهیارهای آن در ارائه تهریف دقیق از اعماال حاکمیات و تصادی در جهات
کارآمد سازی دولت و دستگاههای دولتی است.
با توجه به این احکا  ،بخ

خصوصی در حالی محوریت مییاباد کاه بارای دولات وظاایف

جدیدی در قالب نظارت و مقرراتگذاری (یا تجظیمی) در نظر گرفته میشود و دستیابی به ایان
مه با ابحغ بجد (ج) سیاستهای کلی اصل  ،44بی

از ساابق میسار شاده اسات .ایان چهاره

جدید از کارکرد حاکمیتی دولت ،برای نخستینبار در این قانون و به دنبال باهکاارگیری نظریاه
تقسی بجدی ،در فرایجد خصوصیسازی برای دولت ،ترسی و مورد شجاسایی قرار گرفتاه اسات و
تا پی

از آن ،خأل قانون رقابت در نظا حقوق اقتصادی ایران و فقدان نقا

مقارراتگاذاری و

تجظیمی دولت ،بهعجوان مصداق بارز اعمال حاکمیتی آن ،احساس میشد .طی مواد  37الی 42
این برنامه ،دولت مکلف به تدوین و تصویب این قانون با هدف و رویکرد حذف یا کجترل انحصاار
و فهالیتهای تجاری و مجع رفتارهای ضد رقابتی و تسهیل رقابت باهمجظاور افازای
رفاه اقتصادی شد .بدینترتیب ،نق

کاارایی و

جدید دولت به دنبال تفکیک مزبور و لزو تهامل دولات و

بازار ،بهعجوان بخشی از اعمال حاکمیت دولت پدیدار شاد و در قاوانین بهادی ،خصوصااً قاانون

شماره هشتادودو  /سال بیستوشش  /بهار 1396

251

اجرای اصل  44قانون اساسی ،توسهه و تکامل یافته است .در اداماه ،وفاق بجاد (ب) مااده 136
قانون مزبور ،وظایف امور تصدیهای اجتماعی ،فرهجگی و خدماتی دولت که طبق تهریف مذکور
در ماده  ،135آن دسته از وظایفی هستجد که مجافع حاصل از آنها نسبت به مجافع فردی برتری
دارند و موجب بهبود وضهیت زندگی افراد میشاود ،باا مشاارکت و تهامال دو بخا

دولتای و

غیردولتی انجا میگیرد .به ایننحو که مسئولیت ،سرمایهگذاری ،مالکیات و مادیریت مساتقی
در این امور بر عهده دولت است که از طریق مشاارکت و بهارهگیاری از توانمجادیهاای بخا
خصوصی در مرحله اجرا ،این وظایف را انجا میدهد .به دیگر سخن ،کلیه فهالیتهای اجرایای
این قس از تصدیهای دولت تا حد امکان ،توس بخا

غیردولتای انجاا مایگیارد و دولات،

ضمن حفظ مالکیت و مدیریت مستقی خود در این بخا  ،وظیفاه نظاارت ،حمایات و تاأمین
خصوصی که بازوی اجرایی دولت در این نوع اماور ،تلقای مایشاوند را بار

ثبات مالکیت بخ

عهده میگیرد .در بجد (ج) این ماده ،درخصو

امور تصدیهاای زیربجاایی ،مطاابق باا وظاایف

ناشی از اعمال حاکمیتی دولت ،این امور صرفاً باید از مجرای بخ
این بجد ،تحش شده تا حد امکان با کاه
توس و از کانال بخ

غیردولتای انجاا شاود .در

بار فهالیتهاا و عملیاات اجرایای دولات ،ایان اماور

خصوصی ،پیگیری گردد؛ اما مالکیت ،سرمایهگذاری و مادیریت در ایان

امور ،بهسان سایر اعمال حاکمیتی ،بر عهده و در اختیار دولت است کاه درنتیجاه ایان تقسای
وظایف و فهالیاتهاا ،حمایات و اعماال سیاساتهاای تشاویقی و نظاارتی در راساتای اعماال
حاکمیتی ،در عداد وظایف و کارکردهای جدید دولات قارار گرفتاه اسات (موسایزاده:1381 ،
.)140
درنتیجه ،در این بجد نیز نق

حمایتی و نظارتی را برای دولات باه رسامیت مایشجاساد و

ازآنجاییکه وظیفه تقویت بسترهای نهادی و ساختاری و زیربجایی در نهاد حاکمیت دولت است،
مدیریت این بخ

بهمجظور حفظ سه بهیجاه دولات و تحقاق وظاایف و حفاظ اقتادار دولات

کماکان در اختیار دولت باقیمانده است .نمونههای مشابه دیگری از آثار این نظریه کاه حکایات
از ظهور کارکردهای نویجی برای دولت در مقا اعمال حاکمیت آن و در قالب نق های نظاارتی
و حمایتی از بخ

غیردولتی و تمرکز بر حوزههای سیاستگذاری و برنامهریزی است ،در ساایر

مواد قانون برنامه ،ازجمله بجد (الف) و (ب) ماده  137و بجد (ب) ماده  139و بجاد (الاف) و (ب)
ماده  140و ماده  145بهوضوح دیده میشود .الز به ذکر است جهتگیری قانون برنامه چهار
با تأثیرپذیری از نظریه مزبور ،در قالب اصحح ساختار و ساماندهی شرکتهای دولتی در مااده 7
و بجدها و تبصرههای ذیل آن نیز حائز اهمیت اسات و تماامی احکاا مزباور ،مججار باه تغییار
کارکرد دولت از تصدیگری فهالیتهای اقتصادی ،به کارکردی حاکمیتی و حمایتی شده اسات.
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لذا ابتجا و استجاد به این نظریه درمجموع شرایطی را فراه آورده است که طی آن تهامل دولات
و بازار و نه تقابل آنها حاصل شده و به عبارتی ،احیا و نوسازی دولت به وقوع پیوسته است.
پیرو سیاستهای کلی اصل  44و قانون اجرای اصل  ،44جهتگیریهاای کاحن دولات در
بخ های اقتصادی بهویژه حوزههای تصدیگرایانه باید بی ازپی  ،از سمتوسوی بجگاهداری و
تصدیگری به سمت سیاستگذاری ،هدایت و نظارت مهطوف شاود .قاانون برناماه پاجج نیاز،
ضمن هماهجگی با سیاستهای کلی اصل  44و قانون اجرای آن ،باه اصاحح سااختار اقتصاادی
کشور پرداخته و با تکیهبر نظریه تقسی بجدی ،بر کاه

هر چاه بیشاتر تصادیگاری دولات و

تمرکز آن بر نق ها و کارکردهایی چون سیاستگذاری ،هدایت و نظاارت آن بار ایان حاوزه و
تحقق سیاستهای کلی اصل  44و الزامات مربوط به هریک از بجدهای آن ،اصرار ورزیده اسات.
لذا ،این برنامه بهعجوان مکملی در راساتای اهاداف ،چاارچوبهاا و بساترهای حقاوقی و اداری
سیاستهای کلی اصل  44تلقی میشود و با تکیهبر این نظریه ،بهعجوان یک پی فرض اصلی و
چارچوب حقوقی ،آثار و نتایج قابلتوجهی را باا بارونساپاری اعماال تصادی دولات ،در حاوزه
بازتهریف نق

دولت رق زده است.

بررسی مواد و مقررات متهدد قانون مزبور ،این تغییر نق

دولت و ظهور و باروز نقا هاای

جدید قابل مشاهده است که به دلیل تهدد این مواد ،به ذکار پاارهای از آنهاا بساجده مایشاود.
هرچجد این وظایف و کارکردهای جدید دولت ،در سایر بخ ها و حوزههای اقتصادی با عجااوین
و جمحت مشابه تکرار شده است .باهعجاوان نموناه ،بجاد (د) مااده  ،101باا عجایات باه نظریاه
تقسی بجدی و لزو انحصار و تحدید حدود دخالات و تمرکاز دولات بار اعماال حااکمیتی کاه
متضمن حفظ اقتدار دولت است ،دولت از هرگونه مداخله در نظا باازار مجاع شاده و صارفاً باا
رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44و در مقا اعمال حاکمیت ،حق قیمتگاذاری در
کاالها و خدمات عمومی ،انحصاری ،کاالهای اساسی ،یارانهای و ضروری را دارد .به دیگر ساخن،
مصادیق احصاشده در این بجد ،با توجه به تهریاف اعماال حاکمیات صاورت گرفتاه و دولات ،از
هرگونه مداخله در خارج از این امور مجع گردیده است .طباق مااده  102و در راساتای اجارای
سیاستهای کلی اصل  ،44امور اجرایای تجظای باازار اعا از تاأمین ،ذخیارهساازی ،توزیاع و
قیمتگذاری کاالها و خدمات و  ...به بخ

غیردولتی واگذارشاده اسات .باا دقات در عباارات و

جمحت ماده مزبور و نیز با توجه به این مه که در قوانین سابق ،ازجمله ماده  26قاانون برناماه
چهار  ،قانونگذار امور اجرایی را مهادل و مرادف امور تصدی قرار داده است ،این امور به بخا
غیردولتی محول شدهاند و در مقابل ،وفق مااده  79ایان قاانون ،وظیفاه ارتقاا و بهارهوری را از
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دولات در ایان

برنامهریز ،سیاستگذار و راهبر را برای دولت ترسی نموده است.

همچجین ،وفق مواد  69الای  80در فصال پاجج (اقتصاادی) کاه نااظر باه بهباود فضاای
کسبوکار است و همچجین مواد  79و بجدهای (د) و (الف) مااده  104و  118باهمجظاور بهباود
فضای کسبوکار و ارتقای سه بخ

تهاون و نیز توانمجدساازی بخا

اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی مکلف شده و نق

غیردولتای ،دولات باه

حمایتی دولت را به رسمیت شاجاخته

است .در مواد  81و  ،101دولت مکلف به انجا اقدامات قانونی الز در راستای تجظی تههادات
ارزی و نیز تجظی مجاسب بازار و ارتقای بهرهوری شاده و ضامن ترسای نقا

تجظیمای بارای

دولت ،وظیفه سیاستگذاری و برنامهریزی را نیز به آن محول نموده اسات .باهموجاب بجاد (د)
ماده  104و بجد (ب) ماده  105با تأکید بر نق

تجظیمایدولات ،وفاق فصال  9قاانون اجارای

سیاستهای کلی اصل  44در جهت مجع انحصارات و تمرکز و ترویج رقابات ،اتخااذ تادابیر الز
حفاظتی ،جبرانی و ضد قیمتشکجی را در مواردی که کاالیی با شرای غیرمتهاارف و باا امتیااز
قابلتوجه وارد کشور میشود ،در دستور کار قرار داده و نق

هدایتی و تجظیمای آن را در نظار

گرفته است .طبق ماده  84و در قالب تشکیل صجدوق توساهه ملای ،دولات را مکلاف باه اماور
راهبردی و تهیینکججده سیاستها و خ مشیهای اقتصادی در حوزه نفت و گااز کاه در زماره
اعمال حاکمیت دولت شمارش شدهاند ،قرار داده است
 .3-1عدم شفافیت نقش دولت در مجموعه مقررات خصوصیسازی
بررسی اجمالی سیاستها و قوانین و مقررات ناظر بر فرایجد خصوصیسازی ،بهویژه سیاستهای
کلی اصل  44و قانون اجرای آن و نیز قوانین برنامه چهار و پجج توسهه در ارتباط با تغییارات
بجیادین و اساسی در نق

و کارکردهای دولت ،برمبجای نظریه تفکیک اعمال دولات باه اعماال

حاکمیتی و تصدی آشکار میشود .عحوهبر آنکه چارچوبها ،حدودوثغور و مرجع صالش مساتقل
و متمرکز برای هیچیک از کارکردهای ترسیمی مزبور به نحاو دقیاق و مشاخص تبیاین نشاده
است ،این کارکردها و نق های نوین دولت ،بهضاً در تداخل و تزاح با دیگر کارکردهای قاانونی
برخی از نهادهای حاکمیتی قرار گرفته و مججر به بروز ابهامات و نواقصای در عملکارد دولات و
فهالیتهای موازی و توأمان نهادهای حاکمیتی و دولت شده است.
 .1-3-1عدم تبیین نقش سیاستگذار دولت و فقدان مرجع مستقل و متمرکز سیاستگذاری

از مه ترین آثار و پیامدهای مستقی بر نظریه تقسی تفکیک اعمال دولت در مجموعه قوانین و
سیاستهای خصوصی سازی ،نق آفریجی جدید دولت ،بهعجوان متولی اصلی سیاساتگاذاری و
برنامهریزی در پیشبرد اهداف و سیاستهای کلی خصوصیساازی و نظاا اقتصاادی اسات؛ اماا
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نکته درخور توجه آن است که باوجود تأکید قانونگذار در سیاستهای کلی اصل  ،44بر تغییار
نق

دولت و حتی مکلفشدن شورای عالی سیاستگذاری (وفق بجد  7ماده  42قاانون اجارای

سیاستهای کلی اصل  ،)44باه تبیاین نقا

سیاساتگاذاری و هادایت دولات و نیاز قاوانین

برنامههای توسهه ،بهویژه قانون برنامه چهاار و پاجج  ،بایساتههاای حقاوقی و اجرایای نقا
سیاستگذار دولت مغفول مانده است .به دیگر سخن ،مشخص نیست مجظاور مقاجن از ترسای
نق

سیاستگذاری برای دولت در فهالیتهاای اقتصاادی و مفهاو و محتاوای آن چیسات و

همچجین حدود اختیارات و حوزه عمل دولت در نق

مزبور به چه کیفیتی اسات چارا کاه در

ادبیات حقوق اساسی ،سیاستگذاری به دو حوزه عا و خا

مهطوف میشود؛ سیاساتگاذاری

به مهجای عا  ،ناظر به اعمال سیاستگذارانه قاوای حکاومتی و باهطاورکلی ،نااظر بار سیاسات
عمومی و خ مشیهای کلی است؛ اما آنچه از مفهو سیاستگذاری باه مهجاای خاا

آن یااد

میکجی  ،سیاستهای الزا آوری هستجد که مرجع و محتوای آنها در قاانون اساسای ذکرشاده و
بهعبارتدیگر ،سیاستهای مبتجی بر قانون اساسی به شمار میروند که سیاستهای کلای نظاا
از نمونههای برجسته آن تلقی میشود .بهعجوان نمونه ،میتوان باه قسامتی از مااده  42قاانون
اجرای اصل  44اشاره کرد )9(.دقت نظر در مجموعه قوانین مربوطه ،حاکی از این امر اسات کاه
در هیچیک از آنها بهدرستی سازوکار و مرجع عالی ،صالش و درعینحال مستقل و متمرکز بارای
ایفای این نق

مشخص نشده است .بهعجوانمثال ،در قانون برنامه پجج توسهه ،در بی

از 25

درصد از احکا  ،اختیار به دولت داده است یا دولت را با عباراتی نظیار دولات موظاف اسات یاا
دولت اجازه دارد ،مکلف کرده است .در اینگونه موارد ،مشخص نیست که مجظور از دولت کادا
مسئول یا دستگاه دولتی است .در  12درصد احکا نیز ،مشاخص نیسات کاه چاه دساتگاهی،
موظف یا مجاز به اجرای تکالیف است .در نتیجه ،مهلو نیست که پاساخگویی بار عهاده کادا
دستگاه است .بدینترتیب ،برای حدود  27درصد از احکا قانون برنامه پجج  ،دساتگاه اجرایای
بهطورکلی ،نامشخص است (دفتر مطالهات برنامهوبودجه )3 :1389 ،بارای آنکاه قاوانین مزباور
بتوانجد موجب یکپارچگی در سیاستگذاری و اجرای نق

سیاستگذاری گردناد ،بایاد باهنحاو

دقیق و مشخص یک دستگاه مسئول و پاسخگو و متمرکز مهین شود .درحالیکه در این قوانین،
شاهد مراجع مختلف و متهددی که متولی این نق

هستجد ،هستی که خود این مراجاع بهضااً

با یکدیگر تداخل و تزاح کارکردی داشته و هیچگونه ارتباط و هماهجگی بین آنها لحاظ نشاده
است .همچجین با عجایت به تکالیف و وظایف سایر مراجع و نهادهای حاکمیتی همچون رهبری،
مجمع تشخیص مصلحت نظا و غیره ،بهعجوان نهادهای قانونی سیاستگذاری در نظا حقاوقی
ایااران )10(،چااارچوب قااانونی ایاان نقا

و حاادود و گسااتره عماال دولاات در ارتباااط بااا نقا
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سیاستگذاری این مراجع با ابهامات عدیدهای روبهرو شده است .درنتیجه ،به علت فقدان نهاد و
مرجع مشخص و مستقل برای دولت در ایفای نق

مزبور و عد تهیین محدوده و گستره عمال

دولت ،نحوه و میزان ارتباط و نحوه تهامال دولات باا ساایر مراجاع سیاساتگاذاری باهمجظاور
جلوگیری از تداخل و حفظ استقحل عمل هر یک از دستگاهها ،عمحً چگونگی اعمال این نقا
و وظایف محوله قانونی آن ،در هاله ای از ابها قرار گرفته اسات و حتای در ماواردی مججار باه
تداخل وظایف مراجع مزبور شده است.
درهرحال ،این نق

جدید دولت که در قلمرو اعمال حاکمیت آن قرار میگیرد ،باید از نظار

نظا سیاسی و اجرایی هر کشور ،توس یک مرجع یا نهاد مشخصای ایفاا شاود .ایان در حاالی
است که در هیچیک از قوانین و برنامههای خصوصیسازی ،تأسیس و تشکیل یک مرجع عالی و
مستقل از درون بدنه دولت ،مورد توجه قرار نگرفته و در مواد پراکجده و در حوزههای محدودی،
نهادهایی بهضاً موازی و با امکان تداخل وظایف و تکالیف پی بیجی شده است (طباطبایییازدی
و مااافی )284 :1386-1387 ،کااه هاایچیااک ،مرجااع عااالی و مسااتقل باارای ایفااای نقاا
سیاستگذاری دولت که بهطور خا  ،درنتیجه تفکیک اعماال حاکمیات و تصادی و واگاذاری
اعمال تصدی صورت گرفته ،پی بیجی نشده است .بهعجوانمثال ،بهموازات وظایف شورای عاالی
سیاساتهااای کلای اصاال  44مجاادرج در مااده  42قااانون اجاارای اصال  ،44در تبیااین نقا
سیاستگذاری و هدایت دولت و همچجین تبیین سیاستها و خ مشیهای اجرایی ساالنه (وفق
بجد  1و  7ماده مزبور) ،بجد (الف) ماده  13قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ،44در رابطه باا
ساماندهی شرکتهای دولتی مقرر میدارد :کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظاایف
حاکمیتی را بجا به پیشجهاد وزارت امور اقتصادی و دارایای و تصاویب دولات باه وزارتخاناههاا و
مؤسسات دولتی ذیرب محول میشود .بهعحوه ،همگا با تکالیف مراجع باال ،وفق جز یک بجاد
(ب) ماده  84قانون برنامه پجج توسهه ،راهبری ،تهیین سیاستها و خ مشیها در حوزه نفات
و گاز و فرآوردههای نفتی به هیئت امجای صاجدوق توساهه ملای ساپرده شاده اسات کاه ایان
مقررات ،مججر به وجود مراجع مختلف و بهضاً متاداخل و موجاد ابهاا در اعماال نقا
توس دولت است .درحالیکه نق

مزباور

سیاستگذاری دولت که از مه ترین آثار نظریه تقسی بجدی

و درنتیجه تحول بجیادین کارکردهای دولت برای آن بازشجاسای شاده اسات ،باه علات جایگااه
حیاتی و مغز متفکر عملیاتیکردن اهداف و برنامههای خصوصیسازی ،بهویژه سیاستهای کلای
اصل  ،44صرفاً به مرحله آغاز فرایجد خصوصیسازی محدود نمیشاود ،بلکاه اهمیات و کاارایی
اصلی و هر چه تما تر این نق
حوزههای فهالیت بخ

جدید دولات در هادایت و انتظاا بخشای باهنظاا اقتصاادی و

دولتی و غیردولتی در جریان واگذاریها و پس از آن (خصوصاً ضارورت
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تهدیل و اصحح و نیز تدوین سیاستها و استراتژیها بارای حاوزه عمال بخا

غیردولتای کاه

ازاینپس جایگزین دولت در اعمال تصدی شده است) متجلی میگردد.
 .2-3-1فقدان نهاد عالی و مستقل نظارت برای خصوصیسازی

ظهور و نق آفریجی نوین دولت در نظا اقتصادی در قالب نق

نظارتی از دیگر آثار مه نظریه

و تحوالت بجیادی در نهاد دولت است .بدینترتیب که ضمن تکلیف نظارتی عا خود بار اجارای
صحیش سیاساتهاای کلای اصال  44و فرایجاد خصوصایساازی و بارونساپاری فهالیاتهاای
قابلواگذاری (اعمال تصدی) به نحو مشخص ،مسئولیت نظارت بر سازوکارهای نظا اقتصادی و
فهالیتهای بجگاههای اقتصادی را برعهدهگرفته است .این تکلیف جدید دولت ،درحالی محوریت
مییابد که برخحف ایجکه مجظور و مراد قانونگذار از چیساتی و ماهیات و چاارچوبهاای ایان
نق  ،در هیچیک از قوانین مربوطه بهدرستی تبیاین نشاده و هایچ نهااد و مرجاع مشاخص و
متمرکزی از بدنه دولت ،جهت ایفا و پیگیری این نق

برگزیده نشده اسات ،بلکاه در برخای از

مواد متهدد و پراکجده مجموعه قوانین خصوصیسازی ،وزارتخانهها ،نهادها ،هیئتها و شاوراهای
مختلفی ،متکفل اجارای وظیفاه مزباور شادهاناد ،عاحوهبار ایجکاه هایچ انساجا  ،همااهجگی و
یکپارچگی بین آنها وجود ندارد؛ اختیارات و صححیتها ،وظایف و ابزارها ،شاخصها و ساازوکار
صحیش اعمال نظارت دستگاههای مزبور نیز مشخص نشده است .این امر ،متضمن اتخاذ رویههاا
و سیاستهای نظارتی ناهماهجگ ،متشتت و بهضاً متداخل و موازی است .در برخی دیگر از مواد
و تبصرههای این قوانین ،صرفاً به مسئولیت دولت به نحو کلی و اجماالی ،در ایفاای ایان نقا
بسجده شده است .در چجین وضهیتی مشاخص نیسات دولات از طریاق چاه مرجهای و باا چاه
سازوکاری این نق

را اجرایی میکجد .از سوی دیگر ،بهموجب سایر قوانین و مقررات ،عملکارد

و تکالیف نظارتی سایر نهادهای حااکمیتی ازجملاه مجماع تشاخیص مصالحت نظاا  ،مجلاس
شورای اسحمی ،قاوه قضاائیه و دیگار دساتگاههاای نظاارتی مختلاف باا هادف حسان اجارای
سیاستهای کلی اصل  44مطرح میشود که بهموازات و حتی فراتر از دولت درحالیکه پیگیری
و اجرای وظایف و تکالیف نظارتی مزبور هستجد .همین امر ،موجد ابهامات و چال های اساسای
در اجرای نق

نظارتی دولت و محدوده و گستره عمل آن و نیز نحوه ارتباط و حل تهارضاات و

موازیکاریهای احتمالی بین این دستگاهها است.

 .2آثار نظریه تفکیک اعماال حاکمیات و تصادی بار تحاوالت نقاش و
کارکردهای بخش خصوصی
سیاستهای کلی اصل  44با توجه به ذیل اصل  44و مفاد اصال  43باهادف توساهه و افازای
مالکیت ،سرمایهگذاری و مشارکت بخا هاای غیردولتای در اقتصااد ملای از طریاق واگاذاری
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فهالیتها و بجگاههای دولتی (خصوصاً شرکتهای دولتی) بر اساس نظریه تفکیک دولت ،تادوین
و ابحغ شده است .هدف اصلی و غایی از تدوین و تصویب این سیاستها و بهرهگیری از کلیاات،
چارچوب نظری و مفاهی نظریه تفکیک اعمال دولت ،کاستن از بار ماالی و مادیریتی دولات در
تصدی فهالیتهای اقتصادی و توسهه بخ های غیردولتی و جلوگیری از بزرگشدن دولت و به
یک مهجی ،پیشتازی بخ های خصوصی و تهاونی بهعجوان مهره اصلی فهالیتهاای اقتصاادی و
توانمجدسازی این بخ ها بوده است ،امری که بهدشواری میتوان آن را از مجموعه قوانیجای که
بر اساس سیااستهای کلای اصال  44تدوین شدهاند ،مشاهده کرد .در حقیقت نهتجها در عمل،
بلکه چه در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44و چه در قانون برنامه پاجج  ،علایرغا آن
کارکرد و نقشی که مقجن در سیاستهای کلی اصل  44با ابتجای بار ایان نظریاه ،بارای بخا
خصوصای در نظاار گرفتااه اساات ،شاااهد چجااین کاارکردی نیسااتی و شاااید بتااوان گفاات کااه
تقسی بجدی مزبور و آثار و نتاایج حاصاله از آن ،خصوصااً تغییارات بجیاادین و اساسای کاه در
کارکردها و نق های دولت ایجاد کرده است ،مانع اصلی تحقق نقا

و کاارکرد ماورد نظار در

بوده است .لذا در این بخ

باه بررسای آثاار نظریاه

سیاستهای کلی اصل  44برای این بخ

تقسی بجدی در عد تحقق کارکرد مورد نظر این سیاستها پرداخته میشود.
 .1-2نقش مقررات خصوصیسازی در اصالح کارکرد بخش خصوصی
سیاست خصوصیسازی در ایران بر اساس ابحغیه سیاستهای کلی اصال  44باهصاورت اماری
سازماندهی شده و با محوریت متمرکز بخ

غیردولتی باهعجاوان باازیگر اصالی اقتصااد و بار

مبجای سازوکارهای قانونی مشخص آغاز شده است .مجشاأ و سارآغاز برناماههاا و سیاساتهاای
خصوصیسازی را بهصورت قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا ،یهجی مواد موجود در فصل سو
قانون برنامه سو توسهه مصوب  1379خصوصاً ماده  15آن ردیابی کارد کاه باا انگیازه ایجااد
نهادی مجسج برای واگذاری سها دولتی و با هدف ارتقای کارایی مجابع مادی و انسانی کشاور
بهویژه ،توسهه توانمجدی بخ های خصوصی و تهاونی ،افزای

مشاارکت عماومی و اساتفاده از

مدیریت سال اقداماتی در دستور کار قرار گرفت.
با آغاز برنامه چهار توسهه مصوب  ،1383برخی از مواد فصول اول و پاانزده ایان قاانون،
باهدف تاداو برناماه خصوصیساازی و توانمجاادسازی بخا

غیااردولتی ،باا اتکاا باه نظریاه

تقسی بجدی بهصورت تفکیک فهالیتهای حاکمیتی ،انحصاری و ساایر بخا هاایی کاه بخا
خصوصی تمایلی به سارمایهگاذاری در آن را نداشات و تهیاین تکلیاف شارکتهاای دولتای و
واگذاری آنها به بخ

غیردولتی( ،بهعجوان مصادیق اعمال تصدی دولت) ،با جدیت پیگیری شد.

بدینترتیب ،اقدامات مه و بجیادیجی برای ارتقای مفهو خصوصیسازی انجا شد که ها زماان
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با ابحغ سیاستهای کلی اصل  ،44به خصوصیسازی با مفهاومی متماایز و باا نگرشای ناوین و
فراتر از واگذاری سها واحدهای تولیدی توجه نمود .بدینترتیب در چارچوب مهیارها و ضاواب
تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی دولت ،محوریت نق

و کارکرد بخا

خصوصای ،باهعجاوان

پیشران فهالیتهای اقتصادی و تبدیل آن به بازیگر و کجشگر اصلی اقتصادی در دستور کار قارار
گرفت (حشمتی موالیی .)23 -25 :1386 ،با مححظه اهداف و بجدهای سیاستهای کلای اصال
 44و غلبه آثار و ضواب و مهیارهای نظریه تفکیک اعمال دولت ،کامحً مشاخص و مسال اسات
که برنامهریزان و سیاستگذاران ،بهمجظور تحقق اهداف مزبور و بازتهریف نق

و کارکرد بخا

غیردولتی از یکسو ،دولت را به شکستن انحصارات و آزادسازی اقتصادی در کلیه فهالیاتهاای
مطرحشده در جهت مشارکت و حضور گسترده بخ

غیردولتای و تجلای آن ملاز کردناد و از

طرف دیگر ،مجوز واگذاری هرگونه فهالیت که مشمول موارد خا

تهیینشده در قانون اساسی

نباشد ،به بخ های تهااونی ،خصوصای و عماومی غیردولتای باه میازان حاداقل ساالیانه %20
فهالیتهای سال اول واگذار شد .بهاینترتیب ،اسجاد باالدستی و سیاستگذار خصوصیسازی در
نظا حقوقی ایران ،بر مبجای نظریه تقسی بجدی و صححیت انحصاری این بخ

برای مادیریت،

مالکیت و سرمایهگذاری فهالیتها و اعمالی که در حوزه اعمال تصدی قرار میگرفتجاد ،جایگااه
ویژه و اساسی را برای بخ
بخ

غیردولتی ترسی کرده و شکل جدیادی از حضاور و فهالیات ایان

را نوید دادند .همچجین ،دولت مکلف به یک بازنگری جدی در نق ها و فهالیتهای خود

گردیده و مکلف شد از هرگونه فهالیت جدیدی که خارج از صدر اصل  44باوده و در چاارچوب
اعمال حاکمیتی و بهمجظور حسن اداره کشور و حفظ اقتدار دولت و نظ و امجیات عماومی و ...
نمیگججد یا مواردی که بخ

خصوصی تماایلی باه انجاا آنهاا نادارد ،مجاع شاود (بجاد الاف

سیاستهای کلی اصل .)44
از اینرو ،در سیاستهای راهبردی اصل  ،44با رویکرد کوچکسازی دولت ،خصوصیساازی
و مشارکت بخ های غیردولتی در رشد و شکوفایی کشور و رسیدن به اهداف سجد چشا اناداز
بیست ساله ،تحش شده در مراودات و فهالیتهای اقتصاادی (اعماال تصادی) نقا

مادیریتی،

سرمایهگذاری دولت کمرنگ شود و در مقابل ،برای اشتغال و حضور گسترده بخا

غیردولتای

اقدا به برنامهریزی و راهبردهای کوتاهمدت و بلجدمدت بجماید؛ بجابراین در بجد ب سیاستهاای
کلی اصل  44به افزای

سه بخ

تهاون در اقتصاد کشور به میزان  25درصد تاا آخار برناماه

پجج توسهه اشاره شده و ضرورت رفع موانع و محدودیتهای قانونی برای حضور در عرصههاای
اقتصادی و توانمجدسازی و حمایت جدی مالی و مالیاتی دولت از تهاونیها و همچجین بار تاأثیر
تهاونیهای فراگیر ملی با هدف پوش

سه دهک اول جامهاه در راساتای فقرزدایای و  ...تأکیاد
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ورزیده است .بجد (ج) سیاستهای مزبور نیز ،بر توسهه بخ های غیردولتی بهوسایله واگاذاری
فهالیتهای اقتصادی و بجگاههای دولتی صحه گذاشته و بر تغییر نگرش و بازتهریف نق

دولات

از مالکیت و مدیریت مستقی بجگاههای دولتی به سیاستگاذاری ،هادایت ،نظاارت و باازتهریف
نق

بخ های غیردولتی در قالب توانمجدسازی بخ

خصوصی ،در راستای افازای

کاارایی و

رقابتپذیری و واگذاری  80درصد از فهالیتهاای دولتای مشامول صادر اصال  ،44باه بخا
خصوصی و تهاونیهای سهامی عا و بجگاههای عمومی غیردولتی و ممانهت از افزای

یاا تاداو

تصدیگریهای دولت ،در شرکتهای مشمول واگذاری اقدا نموده اسات .در بجاد (د) نیاز ،باه
الزامات واگذاریها و نحوه مصارف درآمدهای حاصل از فروش شرکتهاای وابساته باه دولات و
چگونگی تداو حاکمیت دولت و پرهیز از انحصارات بخ

غیردولتی توجه جادی نماوده اسات

(محجتفر .)94 -95 :1387 ،از اینرو ،در یک جمعبجدی کلی میتوان سیاستهای کلای اصال
 44را بهعجوان مجشور اداره اقتصاد کشور ،برای دستیابی به اهداف سجد چش اناداز بیساتسااله
تلقی کرد که با بهرهگیری از نظریه تفکیک اعمال دولت ،سرآغاز تحولی شگارف بارای اصااحح
نظاا اداری کشاور و بازنگاری جایگاه و نق

دولت و بخ

غیردولتی بهشامار مایرود .بادین

نحو که بر مبجا و در چارچوب نظریه تقسی بجدی با محادود و متمرکزکاردن دولات ،در حیطاه
اعمالی که بر اساس این نظریه ،آن را در عداد اعمال حااکمیتی تلقای مایکجاد و جلاوگیری از
فهالیت و ورود آن ،در آن دسته از فهالیتهایی که اعمال تصدی ردهبجادی مایشاوند ،متضامن
ترسی نق

و کارکرد جدیدی برای بخ

خصوصای باهعجاوان کجشاگر و باازیگر اصالی نظاا

اقتصادی و قرار دادن مدیریت ،مالکیات و اماور اجرایای فهالیاتهاا و بجگااههاای اقتصاادی بار
محوریت اصلی این بخ

است.

 .2-2چالشها و عدم توفیق تحقق کارکرد بخش خصوصی در مقررات خصوصیسازی
سیاستهای کلی اصل  ،44برمبجای به نظریه تقسی بجدی اعمال دولت ،یاک فرصات و رویکارد
نوین را برای حضور بخ های غیردولتی در اقتصاد ملی بهمجظور تحقق رشاد و عادالت کشاور
فراه کرده است که باید با جامهیت کامل و بهعجوان یک سجد مادر ،مبجای عمل سایر قاوانین و
مقررات ناظر بر خصوصیسازی قرار گیرد .بدیننحو که مه ترین هدف این سیاستها با تکیهبار
نظریه تفکیک اعمال دولت ،ایجاد تغییرات اساسی در کارکردهاا و نقا

بخا

خصوصای و در

نظرگرفتن نقشی فهال و کلیدی برای آن در اقتصاد است؛ اما آنچه در حال حاضر از آثار و نتایج
عملی این نظریه در قانون اجرای این سیاستها و نیز قانون برنامه پجج مشاهده میشود ،عاد
دستیابی و تحقق کارکرد مورد نظر برای این بخ ها است.
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 .1-2-2ناکامی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44در تحول کارکردی بخش خصوصی

بررسی قانون اجرای اصل  44گواه آن است که آن کارکردهایی که در سیاستهاای کلای اصال
غیردولتی مدنظر بوده ،نهتجهاا از رهگاذر نظریاه تفکیاک

( 44بجدهای الف ،ب و ج) برای بخ

اعمال دولت حاصل نشده است بلکه این نظریه با تغییر و تحوالتی کاه در نقا
دولت فراه ساخته ،طبهاً مانع از تحقق نق

و کارکرد مزبور برای این بخ

و کارکردهاای
شده است؛ چراکه

این نظریه با توجه به عد ترسی دقیق مرزبجدی مفهومی در باب اعماال حاکمیات و تصادی و
وجود ابهامات و بهضاً تهاریف گوناگون و متضاد در قاوانین متهادد و اباراز ضاواب و مهیارهاای
گوناگون و مورد مجاقشه و اختحفبرانگیز درخصو

تفکیک ایان دودساته از اعماال ،خصوصااً

تقسی بجدی پرتکلف و نامتهارف اعمال تصدی دولت در قانون برنامه چهار ،
و کارکرد مورد انتظار بخ

نتوانسته جایگاه

خصوصی را بهدرستی در نظا اقتصادی مشخص و تبیین کجد .لاذا

ابهامات متهددی را در این خصو
صرف بخ

()11

به وجود آورده است و از ساوی دیگار ،باا تحدیاد و تمرکاز

خصوصی در حاوزهای مالکیات ،مادیریت و اجارای اعماال تصادی و انتازاع اماور

حاکمیتی این فهالیتها (ازجمله سیاستگذاری و برنامهریزی) و واگذاری آن به دولت ،مججر به
عد مشارکت و تأثیر و نق

این بخ

ایجاد نواقص و ضهفهایی برای بخ

در امور حااکمیتی مزباور و در نتیجاه باروز ابهاماات و
خصوصی ،جهت ایفای صحیش و کامل کارکرد جدید خود

شده است .نواقص مواد قانونی مربوطه عبارتجد از ایجکه بهرغا تکاالیف ساجگین مااده  3قاانون
اجرای سیاستهای کلای اصال  44و تبصارههاای  3و  4آن ،بارای باه صافر رسااندن حضاور
بخ های دولتی در فهالیتهای گروه یک (اعمال تصدی) ،تبصره  3ماده  3آن ،کانال بزرگای را
برای ورود پر قدرت بخ

دولتی در اینگونه فهالیاتهاای اقتصاادی پای بیجای کارده اسات.

بهموجب این تبصرهها ،سازمانهای توسههای دولتی مانجد سازمان گساترش ،مجااز هساتجد تاا
سقف  49درصد در مجااطق کمتار توساههیافتاه یاا در زمیجاه فجااوریهاای ناوین و پیشارفته
سرمایهگذاریهای جدیدی صورت دهجد .بهعحوه ،این تبصاره تهریفای از فجااوریهاای ناوین و
صجایع پرخطر ارائه نداده است .لذا میتواند طیف وسیهی از فهالیتهای اقتصادی را شامل شاود
(پاکدامن ،)5 :1387 ،همچجین طبق تبصاره  1بجاد الاف مااده  3ایان قاانون :تاداو مالکیات،
مشارکت و مدیریت دولت در بجگاههای مربوط به گروه یک ماده  2ایان قاانون ،بهاد از انقضاای
قانون برنامه چهار توسهه یا شروع فهالیت در موارد ضروری تجها با پیشاجهاد دولات و تصاویب
مجلس شورای اسحمی و برای مدت مهین مجاز است .همچجاین ایان نظریاه باا انفکااک اماور
حاکمیتی (سیاستگذاری ،برنامهریزی ،هدایت و  )...فهالیتهای اقتصاادی از اماور اجرایای آن،
مسئولیت و صححیت این امور را انحصاراً در اختیار دولت قرار داده و عماحً نقا

و تاأثیربخ
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را نادیده گرفته است .بهعجوان نمونه ،هر چجاد مااده  91ایان قاانون،

ظرفیتهای قاانونی را بارای مشاارکت و مسائولیتپاذیری بخا

غیردولتای در فهالیاتهاای

اقتصادی در نظر گرفته است؛ اماا عماحً واجاد اختیاارات و امتیاازات جدیادی بارای حضاور و
مشارکت و تأثیرگذاری برجسته این بخ

در روند سیاستگذاری و برناماهریازی فهالیاتهاای

اقتصادی آن نیست .توضیش آنکه ،بجدهای الف و ب صرفاً ،تکالیفی اختیاری و نه الزامی را بارای
کمیسیونهای مجلس شورای اسحمی و سایر نهادهای تصمی گیر در دولت در نظر گرفته اسات
که بهراحتی می تواند مورد غفلت و مسامحه این نهادها قرار گیرد .در ادامه بجاد (ب) ایان مااده
مقرر گردیده :دولت موظف است عضویت رئیس یا نمایجده اتاق بازرگانی و صجایع و مهادن ایران
و اتاق تهاون در شوراهای تصمی گیر اقتصادی را  ...رسمیت بخشد «...شاایانذکار اسات ،ایان
مقرره ،عحوهبر آنکه فاقد ضمانت اجرا اسات و مشاخص نیسات در صاورت اساتجکاف دولات از
تکلیف مزبور ،چه ضمانت و سازوکاری در جهت الزا آن وجود دارد ،از جهات دیگار نیاز دارای
این اشکال و ابها اساسی است که آیا نق
است یا ایجکه آیا دولت الزاماً نق

سیاستگذاری دولت همان تصمی گیری اقتصاادی

سیاستگذاری خود را صرفاً از کانال شورایهای تصمی گیار

اقتصادی ایفا میکجد در پاسخ باید گفت که نخست با توجه به مفاهی واژگاان مزباور باه نظار
نماایرسااد سیاسااتگااذاری اقتصااادی ،مهااادل و ماارادف تصاامی گیااری اقتصااادی باشااد و
سیاستگذاری ،مرحلهای فرادستی و عالی برای تصمی گیری و بهمثابه نقشه عمل آن محساوب
میشود .بدینصورت که نهادهای تصمی گیر بر اساس سیاستهای تهیاینشاده و در تهقیاب و
تحقق اهداف مورد نظر آنها مبادرت به اتخاذ تصمی و عمل مینمایجد .ثانیاً ،هماانطاور کاه در
بررسی قوانین مربوطه مشخص گردید ،ماا در ایان قاوانین ،فاقاد یاک مرجاع عاالی و مساتقل
سیاستگذاری هستی و در مواد و تبصرههاای مختلاف ،مراجاع ،نهاادهاا ،وزارتخاناههاا و نیاز
شوراهای متهددی متولی ایفای نق
این نق

مزبور میباشجد .لذا دولت الزاماً و بهصاورت تماا و کماال

را توس شوراهای تصمی گیر انجا نمیدهد .همچجین ،در این قانون سه بخ های

تهاونی ،خصوصی و عمومی غیردولتی از این واگذاریها و شیوه نظارت و کجترل بهد از واگاذاری
و نیز شاخصهای مجاسب برای ضمانت حسن انجا این سیاستها تهیین نشده است.
 .2-2-2ناکامی قانون برنامه پنجم توسعه در گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد

در قانون برنامه پجج توسهه ،احکا و سیاستهایی در راستای سیاستهای کلی اصل  44و باه
دنبال بهرهگیری از نظریه مزبور با هدف ارتقا و توانمجدسازی نق

و جایگااه بخا

غیردولتای

تحت عجوان بهبود فضای کسبوکار کشور پی بیجیشده است .با ایانهماه باه نظار مایرساد،
نظریه مزبور در این قانون نیز در عمل نتوانسته به کارکردهای مورد نظر سیاستهای کلی اصال
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 44جامه عمل بپوشاند و آثار و نتایج مهکوسی را در تحقق اهداف مورد نظر سیاستهاای کلای
خصوصی رق زده است.

اصل  44برای بخ

مححظه این قانون ،بیانگر آن است که دولت به دلیل فقادان یاکنهااد و مرجاع مساتقل و
مشخص سیاستگذار و برنامهریز و اعمال این نق
انسجا  ،مشکحت عدیدهای را برای بخ

از رهگذر مراجع متهادد و پراکجاده و بادون

خصوصی رق زده است .افزون بار آن دولات درصادد

است با اقدامات سیاستی و اجرایی (از طریق تدوین بخشجامهها و آییننامههایی اجرایی) و البتاه
بدون مشورت و حضور بخ

غیردولتی و از طریق الزا دستگاههاا باه اجارای آن و نیاز اتخااذ

سیاستهای چجدگانه (که خود مججر به بیثباتی در سیاستهای دولات و تغییارات ناگهاانی در
قوانین و آییننامههای دولتی و تور و گستردگی قوانین و مقررات دولتی و شفافیت پایین ایان
قوانین و مقررات و تفسیر بردار باودن آنهاا شاده اسات) ،فضاای کسابوکاار و جایگااه بخا
غیردولتی را بهبود بخشد .بهعجوان مثال ،احکا و سیاستهایی کاه ذیال بخا

بهباود فضاای

کسبوکار از فصل اقتصادی این قانون آمده است ،کمک چجدانی به بهباود محای کسابوکاار
کشور نمینماید .عحوهبر آن ،اقداماتی نظیر تدوین برنامه جاامع بهارهوری (مااده  ،)79تشاکیل
صجدوق توسهه ملی (ماده  ،)84ممجوع بودن موانع غیرتهرفاهای و غیرفجای بارای واردات (مااده
 ،)103حمایت از تشکلهاای صاادراتی (مااده  ،)104الازا ساازمان باورس و اوراق بهاادار باه
شفافسازی اطحعات بازار اوراق بهادار (ماده  ،)99و جز ایجها ،برای ارتقا و توانمجدساازی بخا
خصوصی (غیردولتی) کافی نیست .درواقع ،حرکت قوانین و سیاساتهاای خصوصایساازی در
چارچوب نظریه تقسی اعمال دولت ،مججار باه حضاور پرقادرت دولات در اقادامات اجرایای و
سیاستی و نق

انفهالی بخ

خصوصی و عد توان و اختیار آن در دخالات و نقا آفریجای در

امور سیاستی و برنامهریزی فهالیتهای خود شده است .بر این اساس ،در این قانون نیز همانجاد
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44کوش

شده باا پای بیجای و تادوین آیاینناماههاا و

بخشجامههای اجرایی و تجظی دولتی اقتصاد و نیز تهیاین تکلیاف بارای بخا

خصوصای و در

کجترل درآوردن آن (آنگونه که دولت میخواهد) فضاای کسابوکاار و جایگااه فهااالن بخا
غیردولتی را بهبود بخشد (خضری .)102 :1389 ،مضاف بر اینکاه در کجاار ابهاماات گساترده
نق های جدید دولت و عد تبیین آن ،بهضاً تداخل وظایف دولت با سایر قوا و نیاز نامشاخص
بودن محدوده بخ
برای ایفای نق
بخ

عمومی کشور ،هیچ مرجع و نهاد مساتقل برناماهریازی و سیاساتگاذاری
مزبور دولت وجود ندارد و این خود بی ازپی

دامن میزند.

بار عاد تحارک و رکاود ایان
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همچجین ،یکی از آسیبهای اساسی نظریاه تقسای بجادی اعماال دولات ،ازنظار جایگااه و
کارکرد بخ

غیردولتی ،تأکید بی ازحد آن بر محوریت و ابتکاار عمال دولات در ایفاای اماور

حاکمیتی نظیر سیاستگذاری و برنامهریزی و عد تبیین صحیش و روشن این نق

اسات؛ ایان

در حالی است که از مه ترین اهداف تدوین و اجرای قاوانین و سیاساتهاای خصوصایساازی،
حضور گسترده دولت در اقتصاد بوده است که به مخدوششدن قیمتها و درنتیجاه ،دساتکاری
آنهااا توس ا دولاات ،گسااترش بوروکراساای ،تهاادد قااوانین و مقااررات و شاافافیت پااایین آنهااا،
قانونگذاریهای اقتصادی و تهدد مراحل مختلف اخذ مجاوز بارای فهالیاتهاای اقتصاادی و ...
انجامیده است .از سوی دیگر ،مجظور از نق

سیاستگذاری دولت در این حوزه چجادان روشان

نیست .نمیتوان سیاستگذاری و برنامهریزی به مهجای عا آنکه در مورد اماور و فهالیاتهاای
غیر حاکمیتی و تجاری بخ

غیردولتی ،امری الز و متداول است را کامحً از این بخ

مجفاک

نمود .چراکه سیاستگذاری به این مهجا را نمیتوان امری جدای از مجموعه فهالیتهاای بخا
خصوصی که به امور تجاری و اقتصادی یا اصطححاً اعمال تصدی اشتغال دارند ،تلقی و برای آن
ماهیتی نظیر اعمال حاکمیتی دولت تصور کرد .بهعبارتدیگر ،سیاستگذاری در مفهو عاا آن
الزمه هر نوع فهالیت اقتصادی بوده ،لذا غیرقابل انفکاک از آن به نظار مایرساد .در ماواد  79و
 ،80ذیل بخ

بهرهوری ،نوعی نگرش متمرکز دولتی به ارتقای بهرهوری وجود دارد و دولت در

پی آن است تا با ایجاد سازمانهای دولتی ازجمله سازمان ملی بهارهوری ایاران و در چاارچوب
دستورالهملهای اداری ،به رقابتیکردن فضای اقتصاد و افزای

بهرهوری مبادرت ورزد .افزونبار

آن ،در ماده  80از فصل اقتصادی ،در راستای ایجاد اشتغال پایدار ،توساهه کاارآفریجی ،کااه
عد تهادلهای مجطقهای و توسهه مشاغل نو دولت ملز به اقداماتی شده اسات کاه باه حضاور
گستردهتر آن در اقتصاد و قانونگذاریهای بیشتر اقتصادی میانجامد .سیاساتهاایی همچاون،
رفع مشکحت و موانع رشد و توسهه بجگاههای کوچک و متوس و کمک به بلاوغ و تبادیل آنهاا
به بجگاههای بزرگ و رقابتپذیر (بجد ب ماده  ،)80گسترش کسبوکار فرهجگی و مشااغل از راه
دور و طرحهای اشتغالزای بخ

خصوصی و تهاونی ،بهویژه در مجاطق با نرخ بیکااری بااالتر از

نرخ بیکاری متوس کشور (بجد ج ماده  ،)80حمایات ماالی و حقاوقی و تجظای سیاساتهاای
تشویقی در جهت تبدیل فهالیتهای غیر متشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشاکل (بجاد د
ماده  ،)80حمایت مالی از بخ

غیردولتی بهمجظور توسهه و گسترش آموزشهای کسابوکاار،

کارآفریجی ،فجی و حرفهای و عملی -کاربردی و جز اینها از این جملهاناد .در مااده  ،101ذیال
عجوان تجارت از فصل اقتصادی نیز ،دولت بهمجظور تجظی مجاسب بازار ،افازای

ساطش رقابات،

ارتقای بهرهوری شبکه توزیع کاال و خدمات ،اقداماتی را در دستور کار قرار داده کاه باه حضاور
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بیشتر دولت در اقتصاد و قانونگذاریهای اقتصادی بیشتر میانجامد .بجاد (الاف) ایان مااده باه
وزارت بازرگانی اختیارات بیضابطه و گسترده میدهد که به ناامجی و تضاهیف بیشاتر جایگااه و
کارکرد این بخ

در اقتصاد میانجامد.

مواد  150تا  153ناظر به بخ

صاجهت و مهادن نیاز ،دولاتسااالری و مداخلاه بیشاتر و

تصدیگریهای آشکار و نهان دولت در اقتصااد را تحریاک ماینمایاد .مااده  ،151باه تاداخل
سیاستهای پولی و مالی ،دخالات بیشاتر دولات در اماور باانکی ،کااه

شافافیت و تحریاک

فهالیتهای رانتجویانه میانجامد .ماده  ،152به دولت اختیار دستکاری در اساسجامه و مقاررات
سازمانهاا را مایدهاد و مااده  ،153اختیاار تهیاین آیاینناماه و نحاوه تشاکیل و سااماندهی
تشکلهای غیردولتی فهال در بخ

صجهت و مهدن را به دولت میسپارد .در مااده  154زمیجاه

مداخله دولت در امور بانکها و بجگاهها را فراه مایشاود .درواقاع ،چجاین احکاامی اختیاارات
بیشتر اقتصادی و چهبسا بیضابطه برای دولت برای دخالت در اقتصااد و دساتکااری ساازوکار
نظا بازار را فراه میآورد .در قانون برنامه پجج نیز ،همانجد سایر مقررات بررسیشاده ،فقادان
یکنهاد عالی و مستقل مدیریت و سیاستگاذار کاامحً محساوس اسات .در نتیجاه ،اقادامات و
سیاستهای دولت از شافافیت و انساجا و ثباات الز برخاوردار نیسات و در خا مشایهاای
چجدگانه اقتصادی دولت ،ابهامات فراوانی وجود دارد .در این قانون ،بهدرساتی مشاخص نیسات
دولت برای هدفگذاریهای برنامه ،چه مقدار مجابع ،امتیازات و سرمایهگذاری را سامان خواهاد
داد و آنها را از چه محلی تأمین خواهد کرد و اصحً چاه مرجاع و نهاادی مسائول ارائاه تصاویر
روشن و شفاف و هدفگذاری در وضهیت کجونی و آتی کشور است (قاسمی.)11 :1389 ،
از سوی دیگر ،نقص عمده در این قوانین و ازجمله قانون برنامه پجج وجود دارد کاه نقا
سیاستگذاری ،هدایتی و حمایتی دولت تبیین و تفسیرنشده است و شاخصهای اجرایی آن در
نظر گرفته نشده یا مبه  ،کلی و غیرشفاف میباشجد .درنتیجاه ،قاانون ماورد بحاث فاقاد یاک
استراتژی جامع ،هدفمجد ،مجسج و کارآمد است .بهعجوانمثال ،در ماده  80ذیل عجوان اشتغال
دولت در راستای ایجاد اشتغال پایدار و توسهه کارآفریجی ،کاه

عد تهادل مجطقهای و توسهه

مشاغل نو ،اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده است .از مححظه این اقادامات ،مشاخص
نمیشود که بهعجوانمثال ،دولت چگونه مشکحت و موانع رشد و توساهه بجگااههاای کوچاک و
متوس را مرتفع میسازد و به بلوغ و تبدیلشدن آنها به بجگاههای بزرگ و رقاباتپاذیر کماک
میکجد .همچجین روشن نیست حمایتهای مالی و تشویقی دولت از بجگاههای اقتصاادی بخا
غیردولتی چگونه صورت میگیرد .چه بجگاههایی واجد شرای این حمایات خواهجاد باود و کا
وکیف حمایتها و تشویقها چگونه است .همچجین در ماده  80حدود اقدامات دولات مشاخص
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نشده است .بهعجوانمثال ،مهلو نیست دولت به چاه میازان عاد تهاادل مجطقاهای را کااه
میدهد یا میزان حمایتهای دولت چقدر خواهد بود.

فرجام
استجاد و اتکا بر چارچوب ،مفاهی و اصول نظری این نظریاه ،در تادوین سیاساتهاا و مقاررات
خصوصیسازی ،بهعجوان مبجای غالب قانونگذاری متضمن آثار مستقی و غیرمستقی قابلتوجه
در حوزه نق

و کارکردهای بخ

دولتی و غیردولتی است .بهنحویکه اصاححات سااختاری و

کارکردی حقوقی -قانونی هر کدا از بخ های دولتی و غیردولتای در جهات تجدیاد سااختار
اقتصادی و تهیین ضواب و قلمرو فهالیت هر کدا از این بخ ها ،در قوانین برنامههاای توساهه
(خصوصاً قانون برنامههای چهار و پجج توسهه) ،سیاستهای کلای اصال  44و قاانون اجارای
آن ،با عجوان مقررات ناظر بر خصوصیسازی ،بر مبجای این نظریه صورت گرفته است .استجاد به
این نظریه بهمجظور عملیاتیکردن رویکرد جهانی تهامل دولات و باازار در نظاا حقاوق اقتصااد
داخلاای ،متضاامن ظهااور نق ا هااا و وظااایف نهااادی و تکمیلاای جدیاادی باارای دولاات ،نظیاار
سیاستگذار ،برنامهریز ،هدایتگر ،ناظر ،تجظی کججده و مقرراتگذار است.
بهکارگیری این نظریه ،مججر به پیدای

ابهاماتی در حوزه نق

و عمل دولت شاده اسات و

برخی از مواد این قوانین در بطن خود ،میل به بازگشت حضور و دخالاتهاای گساترده دولات
داشته و عد شفافیتها و ابهاماتی در اجرای این نظریه به چش میخورد .این ابهامات و نواقص
و عد کارکرد صحیش دولت با سرایت به کارکرد بخ
جایگاه اصلی این بخ
برای این بخ

خصوصی ،مانع تحقق اهداف مورد نظر و

شده است و نقشی مجفهل و صرفاً اجرایای مقاررات دساتوری دولات را

رق زده است .این خود ممجوعیت بزرگی بارای ارتقاا ،توانمجادی و ورود بخا

خصوصی در فهالیتهای اقتصادی ایجاد کرده است.
سیاستهای کلی اصل  44و برنامه چهار توسهه ،با بهرهگیری از نظریه تفکیک و با اختیاار
ضابطه استفاده دولت از امتیازات و قدرت عمومی تحش نماوده تاا باا محادودکاردن فهالیات و
حضور دولت در اعمال حاکمیتی و پرهیز از ورود آن فهالیتهای تصدیگرایانه ،بخ

خصوصای

و تهاونی را بازیگر اصلی و پیشران نظا اقتصادی قرار دهجد؛ اما نتاایج بررسای باهعمالآماده از
مجموعه قوانین اجرایی سیاستهای کلی ،بهویژه قانون اجرای اصل  44و قاانون برناماه پاجج ،
حاکی از آن است که باوجود ظرفیتها و ابهاد مختلفی که در این قوانین در جهت حضور فهاال
بخ های غیردولتی وجود دارد ،آن کارکرد و نق

مورد انتظار بخ

خصوصی در سیاستهای

کلی اصل  44و قانون برناماه چهاار محقاق نشاده و ایان قاوانین در توساهه و توانمجدساازی
بخ های غیردولتی در فهالیتهای اقتصادی و تحقق اهداف مورد نظر ناکا بودهاناد؛ بجاابراین،
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نظریه تقسی بجدی ،در عمل واجد آثار مثبتی در جهت تحرک و حضور فهال و گساترده بخا
خصوصی در رسیدن به جایگاه مورد نظر سیاستهای کلی اصل  44نبوده است و با تغییاردادن
نق

دولت و اعطای اختیارات گسترده و نق های فراگیر باه آن در قالاب اعماال حااکمیتی و

درعینحال عد تبیین و توضیش آنها و حدود و دامجه عمل دولت و نیاز عاد اجاازه باه بخا
غیردولتی در مشارکت در عرصههای قانونگذاری ،سیاستگذاری اقتصادی و ...از همه مها تار،
فقدان مرجع عالی سیاستگذار و مدیریتی و نظارتی (که مججر باه بایثبااتی در سیاساتهاای
دولت و وضع قوانین و مقررات متهدد ،پیچیده و دائ در حال تغییر ،دستکاری و دخالاتهاای
دستوری و گسترده دولت در قیمتها ،تشریفات مختلف اداری و ...شده اسات) ،محصاورکاردن
بخ

خصوصی در فهالیتهای اجرایی صرف و در نقشی مجفهال و اجراکججاده تاا دساتورات و

مقررات دولت و تقسی بجدی پرتکلف قانون برنامه چهار از اعمال تصادی فضاایی پرمخااطره و
دشواری را برای فهاالن اقتصادی ایجاد کرده است و مانع از تحقق اهداف و کاارکرد ماورد نظار
این بخ  ،شده است لذا این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسای و تحاوالت کاارکردی
قابلتوجه برای دولت ،در عمل و در قوانین اجرایی سیاساتهاای کلای باا در انحصاار درآوردن
نق های سیاستگذاری ،قانونگذاری و مدیریت کحن اقتصاد در قالب اعماال حااکمیتی بارای
دولت و عد اجازه ورود یا مشارکت بخ

خصوصی در این حوزه ،مانع بزرگی در جهات تحقاق

اهداف و کارکردهای مورد نظر این بخ

طبق سیاستهای کلی اصل  44شده است .امری کاه

الز است در تادوین قاوانین اجرایای آیجاده خصوصااً قاانون برناماه ششا توساهه اقتصاادی،
مطمشنظر قانونگذاران و برنامهریزان قرار گیرد.
پینوشتها:
( )1این نظریه که در ابتدا بر مبجای نظریاه قادرت عماومی در کشاور فرانساه تکاوین یافتاه ،اصاوالً بارای توجیاه
مسئولیت مدنی دولت و تفکیک مراجع قضایی و اداری مطرح شاده اسات (پورهماایون 789–791 :1319 ،و
 818 -820و  .)846-852این نظریه در نظا حقوقی ایران نیز ،در ابتدا در حاوزه حقاوق اداری و درخصاو
توجیه مسئولیت مدنی دولت در اعمالی که از قدرت عماومی اساتفاده نمایکجاد و تفکیاک مراجاع قضاایی و
تهیین صححیت این مراجع در رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولت به کار گرفته شاد (رنجباری.)27 :1374 ،
پس از آن بهتادریج باا ضاواب و مهیارهاای متجاوع و مختلاف در حاوزه حقاوق اقتصاادی و اداری ،در مقاا
سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزههای گوناگون مالی ،اساتخدامی ،اصاحح سااختار نظاا اداری و درنهایات
باهدف عملیاتی و اجرایی کاردن رویکارد جهاانی تهامال و نقا

مکمال دولات و باازار در اقتصااد ایاران ،در

سیاستها و برنامههای خصوصیسازی محک عمل قرارگرفته و امکان یک جه

ساختاری در اقتصاد ایاران را

فراه نموده است .بهطوریکه برخی از مقامات و کارشجاسان اقتصادی ،از سیاستهای کلی اصل  44باهعجاوان
شخ زدن اقتصاد ایران یا انقحب اقتصادی یاد میکججد که بررسی چیستی ،مبانی سیاسای و تااریخی تکاوین
نظریه و مبانی ،مفاهی  ،ضواب و مهیارهای متهدد و چارچوب نظری و در یک کح امکان یا امتجاع بهرهگیاری
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از آن بهعجوان نظریه غالب قانونگذاری در نظا حقوقی ایران ،خود نیازمجد پژوهشی مستقل و جاامع بار پایاه
واکاوی و نقد شجاختشجاسانه نظریه مزبور است و این مقاله با تأمل بر مؤیدات تئوریاک و حقاوقی کاربردهاای
مه باال است.

این نظریه و بر اساس مفروض پایهای تحقیق در جستجوی پرس

( )2این بجد مقرر میدارد :دولت حق فهالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل  44را ندارد و موظاف اسات
هرگونه فهالیت (شامل تداو فهالیتهای قبلی و بهارهبارداری از آن) را کاه مشامول عجااوین صادر اصال 44
نباشد ،حداکثر تا پایان برنامه پججساله چهار (سالیانه حداقل  %20کاه

فهالیات) باه بخا هاای تهااونی و

خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کجد .با توجه به مسائولیت نظاا در حسان اداره کشاور ،تاداو و شاروع
فهالیت ضروری خارج از عجاوین صدر اصل  44توس دولت ،بجا به پیشجهاد هیئاتوزیاران و تصاویب مجلاس
برای مدت مهین مجاز است.
( )3قابل توضیش است ،در ماده  135قانون برنامه چهار توسهه ،از امور دیگری ،تحت عجوان امور زیربجاایی (بجاد ج
ماده  ،)135سخن به میان آمده است .این بجد مقرر میدارد :وظاایف زیربجاایی دولات باا مادیریت ،حمایات و
نظارت دستگاهها و شرکتهای دولتی ،توس بخ
ماده مزبور ،در خصاو

غیردولتی انجا خواهد شد .هرچجد ،تکلیف قیاد شاده در

اماور زیربجاایی دارای ابهاا اسات و دقیقااً مشاخص نیسات کاه مادیریت و نظاارت

شرکتهای دولتی بر انجا وظایف زیربجایی دولت ،توس بخ

غیردولتی ،دقیقاً به چه مهجاست .طباق بجاد 1

از قسمت (الف) ماده  135قانون برنامه چهار توسهه ،امور حاکمیتی عبارتجد از :سیاستگذاری ،برنامهریازی و
نظارت در بخ های اقتصادی ،اجتماعی و فرهجگی و با توجه ،به مفاد بجد  1فوقالذکر ،به نظرمیرسد کاه اوالً
مجظور از نظارت شرکتهای دولتی بر انجا امور زیربجایی توس بخ

غیردولتی هماان چیازی اسات کاه در

این بجد ،بهعجوان امور حاکمیتی از آن یادشده است .ثانیاً ،این امور همانطور که از تهریف قاانونی آن مشاخص
است ،واجد خصیصههای امور حاکمیتی که در فصل گذشته به آن پرداختهشده میباشجد .افازونبار آن ،طباق
تهاریف قانونی اعمال حاکمیت و اعمال تصدی مذکور در بجادهاای الاف و د مااده  135قاانون برناماه چهاار
توسهه ،ظاهراً به نظر میرسد از میان گروههای تقسی شده اماور تصادی دولات ،تجهاا تصادیهاای اقتصاادی
دولت ،با تهریف مذکور در تبصره  1ماده واحده قانون تهیین مرجع رسایدگی باه دعااوی باین افاراد و دولات
مصوب  1307مشابهت داشته و مهادل اعمال تصدی دولت قرار گرفته است؛ چرا که طبق ایان مااده واحاده و
با گزیج

ضابطه استفاده دولت از قدرت عمومی یا مشابهت ،اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطاهنظار

حقوق مشابه اعمال افراد انجا میدهد و در میان انواع وظاایف تصادی دولات ،تجهاا در تهریاف تصادیهاای
اقتصادی به این نکته که دولت مشابه اشخا

خصوصی عمل میکجد اشاره شده است .لذا ،به نظار مایرساد،

امور زیربجایی ،ازجمله موارد اعمال حاکمیت دولت ،محساوب شاده کاه تحات مالکیات ،حمایات ،مادیریت و
نظارت دولت بوده و بخ

غیردولتی صرفاً مجری اعمال مزبور است.

( )4این بجد مقرر میدارد :سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت در زمیجههای مذکور در صدر اصال  44قاانون اساسای
به شرح ذیل توس بجگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخ های تهاونی و خصوصی مجاز است.
( )5سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
 -1این بجد مقرر مای دارد :تاداو اعماال حاکمیات عماومی دولات پاس از ورود بخا هاای غیردولتای از طریاق
سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بهویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در باناکهاای
غیردولتی.
 -2جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
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 -3جلوگیری از ایجاد انحصار ،توس بجگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تجظی و تصویب قوانین و مقررات.
( )6سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت در فهالیتها و بجگاههای مشمول گروه سه مااده ( )2ایان قاانون مجحصاراً در
اختیار دولت است.
( )7ماده هفت -بهمجظور تساهیل و تساریع در امار سارمایهگاذاری و صادور مجاوز فهالیاتهاای اقتصاادی بارای
بخ های غیردولتی در قلمروهای مجاز ،دستگاهها ی دولتی موظفجد ترتیبی اتخاذ نمایجد تا کلیه مقررات ناظر
بر صدور پروانهها و مجوزهای سرمایهگذاری و کسبوکاار باا رویکارد حاذف مجوزهاای غیرضاروری ،تساهیل
شرای دریافت مجوزها و شفافسازی فهالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف ش

ماه پس از تصویب ایان قاانون

بهگونهای اصحح ،تهیه و تدوین شود.
( )8ماده  136بهمجظور تهیین نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده  135این قانون در خصو

امور حاکمیتی دولات

مقرر میدارد :امور حاکمیتی دولت توس دستگاههاای دولتای و عجاداللزو باا جلاب مشاارکت مارد انجاا
میگردد و دستگاههای اجرایی ذیرب در ابهاد مجابع انسانی ،فجاوری انجا کاار ،تجهیازات و تخصایص مجاابع،
تقویت و توسهه کیفی خواهجد یافت.
( )9ماده  -42وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی به شرح زیر است:
 -7تبیین نق

سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت.

( )10چجانکه میتوان هر تصمی گیری و سیاستگذاری کحن حکومت در ایران را بهاینترتیب برشامرد :رهباری،
مجمع تشخیص مصلحت نظا  ،شورای نگهبان ،شورای عالی انقحب فرهجگی ،شورای عالی امجیت ملی ،مجلس
شورای اسحمی ،دولت (رئیسجمهور و هیئتوزیران) ،وزارتخانهها ،سازمانهاا و شارکتهاای دولتای (زارعای،
.)199 :1383
( )11میتوان آن را ناشی از عد توفیق مقجن در ارائه ضابطهای دقیق و کارآمد در تفکیک ایان دودساته از اعماال
دانست و خود نیازمجد بررسی و پژوهشی جامع و مستقلی در این باب است.
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